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موجز البحث  
جهات المتحركة والتطور التكنولوجي في األنظمة المستخدمة في المباني و أثر ثورة المعلوماتية ايتناول البحث دراسة الو
.  لي  المعمارر  موماًا 

 يتم االستعانة بالخلفيات التاريخية في جزء المفاهيم العامة المتعلقة بموضوع البحث حتي نصل إلي الجذور لفكرة الحفاظ 
 لي الطاقة، كمنظومة متكاملة أدت إلي ظهور فكرة التوفق البيئي  ن طرر الوجهات المتحركة، وفقد تم توضيح الوقت 

ومع التقدم التكنولوجى وظهور العديد من التقنيات التي تسا د  لي ترشيد الطاقة التى  .الذر ظهرت فيه و كيفية تطورها
. يعتمد  ليها المبنى، وفي نفس الوقت نشر فكرة المباني المتوافقة بيئيا

 

 اىَقذٍت

بمثابة المغلف . وتاريخيا، المباني قدمت المأوى والحماية للناس من الظروف الخارجية مثل الحرارة الشديدة أو البرودة
نتيجة لذلك، بدأت تفقد دورها كوسيط للطاقة، وضع المبنى  بئا كبيرا من . بناء حاجز مادر بين البيئة الداخلية والخارجية

. الطاقة  لى الحفاظ  لى الشرط األمثل في بناء مباني متوافة بيئيا
من بين االستراتيجيات والحلول المستخدمة في مناقشة مشكلة استهالك طاقة المباني، يجب أن تعمل واجهة المباني 

 يمكن أن توصف بواجهات متعددة الوظائف الحيوية التي تملي  لى استهالك .كوسيط بين البيئتين الداخلية والخارجية
 ،' ثابتةة تقليدر ' تكون دائما تصميم واجهة المباني إن (.2010لونين، )الطاقة للمبنى، والتي تحدد نو ية البيئة داخلية 

نتيجة لذلك الواجهات التقليدية غير قادرة  لى . الحدود الخارجية مصممة لتكون في تغير مستمرو حيث الظروف البيئية 
في المباني وبرنامج تطوير نظم " حفظ الطاقة"التكيف واالستجابة للتغيرات المختلفة التي يتعرضون لها، ووفقا لمشروع 

وتطبيق وتنفيذ الواجهات التي تتسم باالستجابة يوفر خطوة ضرورية نحو اإلنشاء وإدخال – المجتمع لوكالة الدولية للطاقة 
ومع ذلك،  ن طريق استخدام واجهات مستجيبة، المباني لديها القدرة  لى . تحسينات  لى كفاءة الطاقة البيئة داخل المبني

االستجابة لهذه الشروط مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المبنى، تستجيب الواجهات لنشاط و تكييف سلوكهم مع مرور 
وصفت بأنها قدرة النظم االصطنا ية والوقت استجابة لتغير الظروف البيئية ومتطلبات األداء واالستجابة في العمارة 

ر جميع االحوال ليوصف التفا ل بين فيستخدم مصطلح االستجابة  .والطبيعية  لى التكيف مع الظروف البيئية المختلفة
التي تتفا ل مع الظروف البيئية، وهكذا،  (1)الواجهات المتحركة الشكل والظروف البيئية الخارجية وأنظمة الواجهات، 

غير أن غرض هذا . الظروف البيئية يمكن أن تشمل مجمو ة من العناصر المختلفة مثل ضوء النهار، والرياح والحرارة
 .ضوء النهار، والحرارة: المرتبطة باإلشعاع الشمسي' الظروف البيئية'التفسير، شروط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1987ٍعهذ اىعبىٌ اىعربً دي،  (األوسظ)؛ 1967، عبً Expo67، (ٌسبر)خْبذ أٍرٌنب ٌىضر  :( 1)اىشنو 

 Natural condition is referred to reaction to an environmental condition and forces (Moloney, 2011) :اىَصذر
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يميز المباني ذو الواجهات المتحركة ويلفت النظر لها  لذا تعد الواجهات اساسا في تصميم هذا المبنى فقد قام  و كثر ما
العديد من المهندسين والمعماريين بتطوير الواجهات ومن احدث هذه التطورات هي الواجهات المتحركة والتي تعمل  لى 

تشكيل الواجهة وتغيرها من وقت الخر وتتالف هذه الواجهات من الواح من االلمونيوم والستانليس ستيل  تم صبغ كل 
وجه منها بلون مختلف يتم تثبيتها من خالل قضبان صلبة االلمونيوم والستانليس ستيل  يتم تثبيتها  لى واجهات المباني 

وتهدف هذه الواجهات الحديثة الى توفير نوع جديد من  
. الواجهات باالضافة الى توفير شاشة بصرية تلفت انتباه المارة

 دد من ، في اآلونة األخيرة، شهدت تزايد االهتمام بالتحقيق في هذا الموضوع في  دد من مشاريع البحوث والمنشورات
حركة قد مت لى الرغم من أن تطبيق الواجهات ال. (1)المباني التي تعتمد واجهات الحركية لالستراتيجيات البيئية  شكل 

استخدمت لتحقيق هذا الهدف، سواء في الماضي أو في البحوث المعاصرة والممارسة الفجوة الكبيرة في التدليل  لى 
بالشكل الكيفية التي يمكن بها تنفيذ هذا المفهوم لتحسين أداء الطاقة في مرحلة التصميم المبكر بناء ال يزال غير واضح 

حركة الواضحة،  لى الرغم من أن الواجهات التي تتحرك مت و الوة  لى ذلك، حتى لو كانت مزايا الواجهات الالنظرر،
فسر بطرق مختلفة في ، فان الواجهات المتحركة توتستجيب تبدو غير معقدة، أنها لم تثبت أنها يمكن بناؤها ببساطة

 .توسيعالقابلة للطي واالنزالق، وتتبعها، انها  التي تهاحركي
والمحركات، ال يكاد  توافر مؤخرا  لى نطاق واسع من أجهزة االستشعارلالتكنولوجيا المتقدمة واستغالل المواد، نظراًا ل

الدراسة المتعلقة باستغالل اإلمكانات لحركية في . أر  قبات إلنشاء واجهات الحركية لالستجابة لتغير الظروف البيئية
وهذه الدراسة هامة في توفير نهج بديلة لتنفيذ الواجهات . ، إذا كان موجوداًا  لى اإلطالقرخلق غير المتاحة للجمهو

. الحركية الفعالة للظروف البيئية

 :ىيظروف اىبٍئٍتاىَخسرمت ٍالئَت اىىاخهبث  1- 
 لى الرغم من أن أنماط حركية قد استخدمت كعنصر من  ناصر استجابة إلنشاء واجهات الحركية منذ الستينات، هناك 

 (Linn, 2014)متحركة تتبع تطور الواجهة الب ابحاث 

 لى الرغم من ،تصميم الحركية تلعب دوراًا هاما في بناء الواجهات التي صممت لالستجابة للتغيرات في الظروف البيئيةو
 . أنها ليست سهلة إلنشاء من أجل االستجابة بشكل مناسب للتغيرات في الظروف البيئية إالأن استخدام حركة تبدو بسيطة،

الشرط لفعالية تطبيق الحركية ال تقع فقط  لى الخبرة التقنية لتحقيق القدرة  لى تحويل بل أنها تتصل أيضا باالستجابة 
 هناك  دة طرق في حركية في الوجهات المتحركةومن خالل استعراض التطبيقات الموجودة ، الفعالة للظروف البيئية

 لى الرغم من أن هناك بعض المصطلحات ، ' تقلص وتحويلالنزالق،  اال، (2)توسيع شكل القابلة للطي،  : ' تكونالتي
. متحركةالواجهات الالتي تقوم به  من أنواع السلوك ا معظمهمتالتي تصف هذه األنواع من الحركة، وصف

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ان هذه  ،Fullerجهات المتحركة لجناح الواليات المتحدة، صممه اإدراج األنماط المتحركة وتكوينها يوضح في تصميم الو

مثل . الواجهات تلقت  ددا من االنتقادات بسبب فشل الحركة احيانا لالستجابة لتلك الظروف البيئية بسبب مشاكل ميكانيكية
أظهرت اال تبارات المستمر للسطح يمكنها االستجابة بفعالية للتغيرات في  (3)واجهة معهد العالم العربي في فرنسا شكل 

 مربع التي تتكون من العدسات الدائرية 10 × 24 للمعهد العربي تتكون من شبكة ية الجنوبةواجهالالظروف البيئية، ان 
. المركزية التي أنشئت داخل شبكة صغيرة

 

. ٌوضح جزء من واجة المعرض االمرٌكً فً نٌوٌورك :(2)شكل 
 (Massey, 2006) :المصدر
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ٌوضح العدسات المتحركة لمعهد العالم العربى ٌتم استخدامها إلنشاء سلوك فتح وأغالق إلستجابة : ( 3)شكل 
(  massey,2006 ):  المصدر ...لضوء النهار 

 
 غلقح وفتقوم بتحركة دورانية، حيث ب أساسا العدساتحيث تشارك ، تكوين الحركة يصبح غامضا في هذه الواجهةإن 

ستجابة الختالف كثافة الضوء في المبنى  ن طريق الابواجهة للولكن بسبب اآللية المتطورة التي تسمح ، نظام الواجهة
أداء قابلية التشغيل هو يصبح التحدر الرئيسي في  ملية التصميم المعمارر .  حركةمت ال العدساتبعض من فتح وإغالق

 .لمبنى، في الواقع، واآلليات التي يجب أن تصمم بحيث تتطابق مع العمر االفتراضي لمبنى

 : اىهٍنو اىَخسرك واىسطر اىْشظ- 2
هذة اللوحات  (4)شكل  حرك بالتناوب للوحات الثالثينمتسطح ال للالنموذج الذر شيد قبل النظر في السلوكيات الممكنة

  مم 8مم مرطبطة باثنين من القطبان الخشبية المتوازية بقطر 3موضو ة  لي بويضات سمكها 
 القطبين االثنين المصنو ين من الخشب هما العوامل المتخدمة لخلق حركة انزالق يتحرك فيها الثالثين لوح في (5)شكل 

 (6)شكل ( Dynamic surface)نفس الوقت النشاء سطح فعال 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ٌىضر اىَْبرج اىخى شٍذث وحسَى اىَىخٔ ، وأظهر اىعذد ٍِ اىخسذٌبث خاله عَيٍت حصٌٍَ وحشغٍئ( : 4 )شنو 

 .ٌىضر االسخذارة مبٍيت ٍِ األىىاذ اىَخسرمت اىخى حْخح سطر ٍخخيف( : 5)شنو 
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 نشاط استجابة استناداًا إلى والسطح االثنين لهمالهيكل  اثناء االستدارة، وان  تتحرك بنشاط معاسطح وحات واالللهيكل ا

 .ومع ذلكالمكانيكي لهذا النظام،تصميم ال
اثناء  لواحخلق صعوبات لالرنزالق االحركة  و ن االحتكاك بين الهيكلالحركة المنزلقة، اكتشفت ل بعد  دة حركات 

نزالق بهدف االر من الفجوات بين هياكل ر إ ادة تصميم اللوحات بإنشاء كث يتملتحسين الحركة، وبالتالي (6)شكل  النتقالا
 .الحد من االحتكاك

 

 :تكٌٌف المـنـاخ بواسطة غــالف المبنى الدٌنامٌكً - 3

حل وسط بين االختالفات   يمكن تصميم غالف المبنى وفق مقاربتين متعارضتين الستعماله كمرشح للمناخ، وإيجاد
في " المريحة" ميز الظروف المناخية تالواسعة للحرارة الخارجية ودرجة الضوء، فضالًا  ن االختالفات البسيطة التي 

وتسعي الستخدام ، "التصميم البيئي المنفعل"فهي   الثانية،النظرية  أما  .ستند  لى فلسفة التكييف البيئي وهذا رالداخل
من  يسمح بمقدار معين  حيثة،ديناميكية لتعديل البيئة الداخلية السلبي تميز بخصائص، ت االستجابةة  سريعالحساسات 

  أكثر شمولية وتعتمد  لىالنظرية البيئة الخارجية، المميزات هذه  تتفا ل مع ضوء النهار ويتيح تسلل التبادل الحرارر
 .الجوهرية لتصميم المبنى ومواد البناء

 

 :نظم الواجهات المتحكرمة واالستدامة - 4

 وذلك كمحاولة التوازن بين  املين، األول هو ، المواد الذكية بكثرة في الواجهات ونظم الغالف المتحرك للمبنىاستخدمت
 للمسا دة  لى تحقيق الثبات HVAC استخدمت نظم .تحقيق الثبات الحرارر والضوئي للواجهة والثاني هو توفير الطاقة
 بالنظم HVACونجد أن محاوالت استبدال نظم . الحرارر للمبنى لكن مشاكله كانت تتمثل في استهالكه العالي للطاقة

 ونجد ان أنظمة الوجهات المتحركة استخدمت للتغلب  لى تلك ،التقليدية لم تحقق الثبات الحرارر والضوئي للواجهة
:  المشاكل وأثبتت التكنولوجيا الجديدة أنها

. لبدسح ػٍٝ رحم١ك اٌىفبءح فٟ اصزخذاَ اٌطبلخ -1

  (رمًٍ اٌطبلخ ٚاٌّٛاد اٌزٟ رضزخذَ فٟ اٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ ٌّؼبٌجخ اٌّزوٛس٠ٓ ثبألػٍٝ)الزظبد٠خ  -2
 

 Pixel skin( 1)مثال 

Pixel Skin 01 هو سطح ذكي متغير الخواص، يسا د  لى دمج النوافذ الديناميكية في غالف المبنى (Building 

Membrane) .تتكون . ويستجيب الغالف لإلنسان وحركته وبالتزامن مع ذلك يعمل كشاشة فيديو ملونpixel skin من 
. سطح من طبقات متعددة من االلكتروجرافيك:   دة  ناصر وهي

(Electrographic Surface) االلكتروكروميك وزجاج (Electrochromic Glass)  وأنابيب االلكترولوميسنت
 واجهزة استشعار مثل أجهزة استشعار البيروالكتريك (Ultra- Bright Electroluminescent Tubes)المضيئة 

(Pyroelectric Sensors)وشبكة موز ة من كمبيوتر صغير والذر يتحكم بعناصر الواجهة   .
كشاشة )، فإن أجهزة استشعار البيروالكتريك تحول الغالف من الحالة نصف الشفافة (skin) ندما يتجه الفرد إلى الغالف 

 Electroluminescent)وتعمل أنابيب اإللكترولومنيسينت  (7)شكل (. لرؤية ما خلفها)إلى الحالة الشفافة  (فيديو

Tubes)  لى نقل الصورة للسطح الخارجي . 

. ٌٚىٓ ٔجذ أْ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ رفمذ صٍطزٙب ػٍٝ اٌضطح اٌخبسجٟ ح١ش ٠ؼزّذ اٌزغ١ش ػٍٝ اٌحشوخ خبسج اٌٛاجٙخ

 .  حٍٛي جذ٠ذح ِٕٚبصجخ ٌزح٠ًٛ األصطح اٌّؼّبس٠خ إٌٝ ٚصبئً إػال١ِخ ضخّخPixel skinرمذَ ٚاجٙخ 

 .ٌىضر اىىاخهت حرابظ األىىاذ ٍع اىقضٍب اىخشبى الّخبج زرمت دٌْبٍٍنٍت ٍخخيفت  : (6)شنو 
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 Pixel skin 02( 2)مثال 
 

  ن إمكانات جديدة ألسطح إ المية ضخمة  ن طريق توظيف الخواص الميكانيكية الموجودة في Pixel skin 02تكشف 
 وفي محاولة للربط بين نظم التشغيل اآللي والواجهة غير (SMA) (Shape Memory Alloys)سبائك ذاكرة الشكل 

 pixel Skin 02وتوفر الواجهة .  وذلك إليجاد واجهات متفا لة"Lifeless" façade- automation systems"الحية 
 Low-Resolution)مجال رؤيا شفاف وفي نفس الوقت تعرض صور و روض فيديو ذات مستوى منخفض الجودة 

Images) وذلك باستخدام أدوات ميكانيكية كهربية (Electromechanical Means) قام المصمم Sachin 

Anshuman التابع لشركة  Orange Void بتطوير بالطات(Tiles) يتم التحكم بها لتحقق االستجابة المطلوبة  ن 
 من أربعة ألواح مثلثة تحركها (pixel-tiles)تتكون كل بالطة . (Embedded Electronic)طريق إلكترونيات داخلها 

 Micro)وتتضمن البالطة لوحة تحكم صغيرة . (SMA) (Shape Memory Alloys)أسالك من سبائك ذاكرة الشكل 

Controller Consoles) وهي تنظم درجة وزوايا فتح األلواح المثلثة  ن طريق تعديل كمية الطاقة الواصلة إليها وذلك 
 وضع محتمل بين وضعية الفتح الكامل وضعية الغلق الكامل، وهذه 255كل لوح لديه .  مرة في الثانية الواحدة20يحدث 

 لكي توجد أشكال من (Pixel-Tiles)وتسمح بالتحكم بمجمو ة نقاط في البالطة " Multiplexingمضا فة "تقنية تسمى 
 ونجد (Electronics, Environmental Sensors)وتحتور الواجهة  لى أجهزة استشعار إلكترونية وبيئية . الحركة

 (8)شكل .  سم15×15أن أبعاد البالطة 
-Dynamic visual) تستخدم تلك الواجهة في العديد من التطبيقات، تستخدم كحائط ديناميكي به شاشة  رض مرني 

display walls) وكذلك تستخدم للتحكم في ضوء النهار (Day Light Control) والتحكم في الخصوصية (Privacy 

Control) وتتميز الواجهة Pixel skin 02بأن استهالكها للطاقة ضعيف  . 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
 

 اىخى حغٍر شفبفٍخهب اسخدببت ىسرمت اإلّسبُ وبعذٓ عِ اىتواخهت ، زٍث حخسىه Pixel skim01ٌىضر عذة صىر ىىاخهت     ( : 7)شنو 

اىىاخهت ٍِ اىسبىت ّصف اىشفبفت مشبشت عرض اىى اىشفبفٍت اىخبٍت وببىخبىى حظهر اىَعروضبث اىخى حقع خيفهب ومَب حىضر اىصىر ، حسذد 

وارا %  86  حيل ّسبت اىشفبفٍت DIاىَسبفت بٍِ األّسبُ واىىاخهت ّسبت اىشفبفٍت بهب ، فَثآل إرا مبّج اىَسبفت بٍِ اىىاخهت واألّسبُ 

 %.22حنىُ ، dمبّج اىَسبفت 

  ( .SMA ) واىبالطت حخنىُ ٍِ أربع ٍثيثبث حسرمهب أسالك ٍِ سببئل رامرة اىشنو Pixel skim02  ٌىضر صىر   ( : 8)شنو 
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 Robotic Membraneالغالف الروبوت  (3)مثال 
 

 هو نموذج يمثل السعي لتطوير نظم األسطح المعمارية بجعل الغالف ذو (Robotic Membrane)الغالف الروبوت 

صفات مرنة وبالتالي إيجاد أسطح معمارية متغيرة أو متحولة، الغالف الروبوت هو نموذج أولى يبحث مدى قدرة 
 Pneumatic Actuators ويتكون هذا النموذج من بالطات مثلثة الشكل متصل بمشغل . األسطح المعمارية  لى التغير

. (األوتوماتيكي)، ويتضمن النظام تقنيات إلكترونية وأجهزة استشعار، ومشغالت ميكانيكة، ووحدة التحكم اآللي ( 9)شكل 
 . في هذا النموذج يتم تغيير شكل غالف المبنى وذلك للتكيف بذكاء مع تغير الحيزات ومع االحتياجات الببيئة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :تحدي إجراء التجارب وصٌاغة األشكال - 5

أثبتت األبحاث السابقة ّ أن إجراء التجارب لمحاكاة أداء الغالف المتحرك  للمبنى، من خالل استعمال المواد ذات 
 اتالخصائص ا تماد تقنيات متطورة لتفسير الديناميكية، يتطلب سلوك التبادل من حالة إلى أخرى، والفرق في األداء

 المقترحة هنا تنطور  لى محاكاة قوى ديناميكية غير فكرةجدير بالذكر أن الو ال. المتنو ة التي بين الحاالت المختلفة
 في الوقت الحالي يتعمق الباحثون ،مألوفة، فضالًا  ن سلوك المواد المنفعلّة بغالف المبنى بينما ينتقل من ٍ حالة إلى أخرى
 .  بمعاونة الحاسوبقويةفي التقنياّت المتطورة ذات العناصر المحدودة، ويدمجونها ضمن برمجيات تصميم 

 

تسعى األبحاث التي و ،نظام الهندسي والميكانيكيالسلوكيات المتغيرة بالتزامن مع تصميم المن شأن هذا أن يتيح التحكم بو
 إلى التحقيق في مزايا هذه العملية التطبيقية  . إلينور والية في الواليات المتحدة في تقعتجرر حالياًا في كلية بارتليت

جهات اوخصائص تشغيلها، من خالل إ داد النماذج المادية المتطورة في مجال وصياغة التقنيات الحاسوبية المتغيرة للو
 . المتحركة

 

 أبراج البحر فً أبوظبً من تصمٌم شركة إٌداس (4)مثال 

من قبل ( 10)تعتبر أبراج البحر الواقعة  لى شارع الشيخ خليفة بن زايد السالم سابقاًا أحدث برجين تم تصميمهما شكل 
 متراًا في المركز 145لت أبراج البحر في أبوظبي بارتفا ها البالغ تح و.2012شركة إيداس وقد انتهى العمل منهما في 

 من أفضل مشاريع المباني السكنية المرتفعة 300 بعد منافستها مع 2012الثاني في جائزة إمبوريس لناطحات السحاب 
 .في العالم والحائزة  لى جوائز مشابهة في األميركيتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا

 وٌظهر بهب اىبالطبث اىَثيثت اىَنىّت ىيغالف واىخى ٌخٌ Robotic Membraneٌىضر صىر اىغالف اىروبىث  ( : 9)شنو 

 .حسرٌنهب بىاسطت اىعذٌذ ٍِ اىقٍْبث ، وصىر ىيخغٍر فى اىشنو
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 تأخذ في اال تبار التميز الثقافي ر  ن طريق إنشاء مبان2030يسعى مفهوم التصميم إلى مواكبة تطلعات خطة أبوظبي 
المكتسبة فحسب ولكنه يقلل اال تماد ( 11)والبيئي للمنطقة وال يقلل نظام المشربية المتحركة نسبة األشعة الشمسية شكل 

 لى استخدام الزجاج الكثيف الملون بحيث تسمح باإلطاللة  لى أكبر قدر من المناظر الطبيعية من المبنى واالستخدام 
 .األقل لإلنارة االصطنا ية مع توفير بيئة داخلية أفضل للمستخدمين 

 
السمة المميزة لألبراج هو االبداع في التصميم بحماية الجلد بـالتفا ل مع الطاقة الشمسية  بر المظالت التي تفتح تلقائيا إن 

ا تمادا  لى شدة أشعة الشمس و التظليل قابل للتعديل الذر يسا د  لى تقليل الحرارة الداخلية ذات المكاسب الناجمة  ن 
 . في المئة50أشعة الشمس بنحو 

 
 يتم التحكم في الواجهة من أبراج أيضاو، (12)شكل  مستوحاة من المشربيةالوحدات المستخدمة في الواجهة فكرة و 

. البحر الحيور من خالل نظام إدارة المبنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ٌىضر اىىاخهت حرابظ األىىاذ ٍع اىقضٍب اىخشبى الّخبج زرمت دٌْبٍٍنٍت ٍخخيفت( : 10)شنو 

 . فً اىىاخهبثّظبً اىَشربٍت اىَخسرمت ّسبت األشعت اىشَسٍت ٌىضر( : 11)شنو 
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 مشروع أبراج 2013خالل شهر يونيو العام  CTB H وقد اختار المجلس العالمي لألبنية الشاهقة والمساكن الحضرية

ومنح المجلس ومقره شيكاجو ، البحر كأفضل تصميم معمارر من حيث االبتكار واألتمتة والتوافق مع المعايير البيئية
 حيث أكد التقرير أن واجهة البرج ديناميكية مبتكرة يمكنها الفتح واإلغالق حسب ،جائزة االبتكار السنوية ألبراج البحر

%.  50الحاجة وفق حركة الشمس بهدف خفض استهالك الطاقة بنسبة 
 ابتكاراًا خالل السنة الماضية إلى ذلك حل في المركز األول في 25وقد اختارت مجلة تايم أبراج البحر ضمن قائمة أفضل 

 بالقرب من مدينة تورنتو في كندا اللذان (أبسوليوت وورلد) البرجان التوأمان 2012جائزة إمبوريس لناطحات السحاب 
 . متراًا 175 درجات من القا دة بارتفاع قدره 209تبلغ درجة انحنائهما 

 

 :اىْخبئح واىخىصٍبث
رحض١ٓ خظبئض ٚاجٙبد اٌزٛطً اٌٝ أصب١ٌت رشش١ذ اصزٙالن اٌطبلخ ٚ وفبءح اصزخذاِٙب ِٓ خالي  -1

 .  ٌىٝ ٠ضًٙ ػٍٝ اٌّؼّبسٜ رطج١مٙباٌّجبٟٔ

ِٓ خالي اػبدح  (Integration on Building)اِىب١ٔخ رح٠ًٛ اٌّجبٔٝ اٌؼبِخ اٌمبئّخ اٌٝ ِجبٔٝ رو١خ  -2

 .اٌٛاجٙبد اٚ رز٠ٚذ٘ب ثأٔظّخ رو١خرظ١ُّ 

 ١ٌٚش فىش اٌّجبٔٝ Automationاٌزٛطً إٌٝ اْ اٌّجبٔٝ اٌؼبِخ فٝ ِظش رخززي اٌفىش األرِٛبر١ىٝ  -3

 .Effective Buildingاٌفؼبٌخ 

 ِٛفشح فٝ إٌٛاحٝ االلزظبد٠خ ارا لبسٔذ ػٍٝ طٛي اٌؼّش  ٌٛاجٙخ اٌّجبٟٔرؼزجش اٌزم١ٕبد اٌزو١خ -4

 .االفزشاضٝ ٌٍّجٕٝ ١ٌٚش رىٍفخ اٌششاء فمظ

٠زىْٛ اٌّجٕٟ اٌزوٟ ِٓ ِجّٛػز١ٓ أصبص١١ٓ ِٓ األٔظّخ اٌّزىبٍِخ، أٔظّخ اداسح اٌّجٕٟ اٌّزىبٍِخ ٚ أٔظّخ  -5

 .االرظبالد  اٌّزىبٍِخ، ٠ٕٚذسج رحذ وً ِٕٙب ِجّٛػخ ِٓ األٔظّخ اٌفشػ١خ

١ٌش أٞ ِجٕٟ ٠حزٛٞ ػٍٟ ٔظبَ روٟ ِزطٛس ٠ؼزجش ِجٕٟ رو١ب، ٌٚىٓ اٌّجٕٟ اٌزوٟ ٠جت اْ ٠ىْٛ ف١ٗ  -6

ِجّٛػخ ِٓ األٔظّخ اٌزو١خ اٌّزطٛسح ِثً أظّخ اٌٛاجٙبد اٌذ٠ٕبِى١خ ٚرىْٛ ٘زٖ األٔظّخ ِزىبٍِخ ِغ 

 .ثؼضٙب ح١ش رضّح ثزجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٕٙب

روبء اٌّجٕٟ ال ٠زحذد ثّذٞ رط٠ٛش اٌزىٌٕٛٛج١بد اٌّضزخذِخ فٟ أظّخ اٌّجٕٟ اٌّضزمٍخ، ٌٚىٓ ٠مبس ِٓ  -7

 .خالي ِذٞ ِب حم١مٗ ِٓ رىبًِ ث١ٓ أٔظّخ اٌّجٕٟ اٌّخزٍفخ

اْ رىبًِ األٔظّخ  ١ٌضذ ِٓ صّبد اٌّجٕٟ اٌزوٟ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رزٛاجذ فٟ اٌّجٕٟ، ٚال رٛجذ فٟ  -8

 .ِجٕٟ أخش ألً روبء، ٌٚىٕٙب ػٕظش أصبصٟ فٟ أٞ ِجٕٟ روٟ

ػبدح أػٍٟ رىٍفخ ِٓ اٌٛاجٙبد اٌزم١ٍذ٠خ، اال أٔٙب أوثش رٛف١شا ػٍٟ اٌٛاجٙبد اٌذ٠ٕبِى١خ ػٍٟ اٌشغُ ِٓ أْ  -9

 ألً ثىث١ش ِٓ اٌزىٍفخ (Total Life-Cycle)اٌّذٞ اٌجؼ١ذ، ح١ش أْ اٌزىٍفخ اٌفؼ١ٍخ ٌذٚسح ح١بح اٌىبٍِخ 

ٌذٚسح ح١بح اٌٛاجٙخ اٌؼبد٠خ ٔظشا ٌٍزٛف١ش اٌشذ٠ذ ٌٍطبلخ ٚ صٌٙٛخ اٌظ١بٔخ ٚاٌزحىُ فٟ األٔظّخ ٚرط٠ٛش٘ب 

 .ثضٌٙٛٗ ِغ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛج١ب

أداء اٌغالف اٌجحش أ٠ضب ٠ٛطٟ ثزشى١ً فش٠ك ثحثٟ ِزىبًِ ٠ؼطٟ وبفخ اٌزخظٛطبد اٌّزؼٍمخ ة -10

 ٌٍم١بَ ثضٍضٍخ ِٓ اٌجحٛس ٚ اٌذساصبد اٌّزخظظخ، ثحش اِىب١ٔبد ٚصجً رطج١ك اٌّزحشن ٌٍّجٕٝ

 .رىٌٕٛٛج١ب اٌؼّبسح اٌزو١خ فٟ اٌٛالغ اٌّحٍٟ اٌّؼبطش

 .وطرٌقت حرمٍبهب عيً اىىاخهتّظبً اىَشربٍت  ٌىضر( : 12)شنو 
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أشبء ِٛلغ ػٍٟ شجىخ اٌّؼٍِٛبد ٠حزٛٞ ػٍٟ ِٛاد ػ١ٍّخ ِٚؼٍِٛبد ِف١ذح ػٓ ٘زا اٌّٛضٛع  -11

 .اٌٛاجٙبد اٌذ٠ٕبِى١خ ٚوزٌه ٔشش ٘زا اٌفىش فٟ اٌٛصبئظ اٌّؼٍِٛبر١خ

٠جت ػًّ رٛػ١خ ػٍٟ ِضزٛٞ اٌّؼّبس٠ٓ ٚ اٌّّبسص١ٓ فٟ اٌٛصظ اٌّؼّبسٞ ثبٌزىٌٕٛٛج١بد  -12

 . ثشىً خبصداء اٌغالف اٌّزحشن  ٌٍّجٕٝاٌحذ٠ثخ ثشىً ػبَ ٚثبٌّفَٙٛ اٌظح١ح أل

اٌم١بَ ثذساصخ ػٓ اِىب١ٔخ ادساج اٌزوبء اٌّؼّبسٞ ثبٌّجبٟٔ اٌمبئّخ، ٚرٌه ػٓ طشق رؼذ٠ً ٚ رذػ١ُ رٍه  -13

 .اٌّجبٟٔ ثبألٔظّخ اٌزو١خ اٌّزىبٍِخ ِثً اٌٛاجٙبد اٌذ٠ٕبِى١خ
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